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BG Единство в многообразието BG 

6.3.2013 B7-0082/216 

Изменение  216 

Bas Eickhout 

от името на групата Verts/ALE 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0082/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори относно 

финансирането, управлението и мониторинга на ОСП и свързания с тях мандат 

(COM(2011)0628 окончателен/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 окончателен – C7-

0312/2012 – 2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 92 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 91 обаче няма да се прилага за 

бенефициери, участващи в схемата за 

подпомагане на дребни 

селскостопански производители, 

посочена в дял V от Регламент (ЕС) 

№ xxx/xxx[DP] и за бенефициери, 

получаващи помощ съгласно член 29, 

параграф 9 от Регламент (ЕС) 

№ RD/xxx. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Всички стопанства следва да бъдат задължени да се съобразяват с кръстосаното 

спазване; законоустановените изисквания към управлението на кръстосаното 

спазване се основават на правото на ЕС, приложимо за всички, без изключения. 

Разплащателните агенции могат да предпочетат да припишат на малките 

стопанства по-ниско равнище на риск за съответните рискови фактори поради 

тяхната по-малка площ или участие в схеми за сертифициране. За дребните 

селскостопански производители съществуват по-малко ограничителни правила за 

екологосъобразните мерки поради праговете, свързани с площта. 



 

AM\929571BG.doc  PE503.603v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0082/217 

Изменение  217 

Bas Eickhout 

от името на групата Verts/ALE 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0082/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори относно 

финансирането, управлението и мониторинга на ОСП и свързания с тях мандат 

(COM(2011)0628 окончателен/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 окончателен – C7-

0312/2012 – 2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 65 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 65а 

 Оттегляния и намалявания на 

плащанията за селскостопански 

практики от полза за климата и 

околната среда 

 Независимо от член 65 сумата от 

оттеглянията и намаляванията, 

приложени съгласно този член в 

резултат на неспазване на 

задълженията, посочени в дял III, 

глава 2 от Регламент ... (Директни 

плащания), може да надвиши сумата 

на плащанията, посочени в тази 

глава. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0082/218 

Изменение  218 

Bas Eickhout 

от името на групата Verts/ALE 

Pavel Poc 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0082/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори относно 

финансирането, управлението и мониторинга на ОСП и свързания с тях мандат 

(COM(2011)0628 окончателен/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 окончателен – C7-

0312/2012 – 2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Предложение за регламент 

Приложение II – трета колона – втора подколона – дванадесети ред 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Запазване на особеностите на 

ландшафта, включително, където е 

приложимо, жив плет, езера, канавки и 

дървета в редица, в група или 

изолирани, синори и тераси, 

включително забрана за рязане на живи 

плетове и дървета по време на 

размножителния период и периода на 

отглеждане при птиците и възможни 

мерки за избягване на инвазивни видове 

и вредители 

Запазване на особеностите на 

ландшафта, включително, където е 

приложимо, полуестествени 

местообитания, жив плет, езера, 

канавки и дървета в редица, в група или 

изолирани, синори и тераси, 

включително забрана за рязане на живи 

плетове и дървета по време на 

размножителния период и периода на 

отглеждане при птиците и подходящи 

действия за предотвратяване на 

разпространението на инвазивни 

видове, като например докладване за 

натрупването и нашествията от 

вредители след установяването им. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/219 

Изменение  219 

Bas Eickhout 

от името на групата Verts/ALE 

Charles Goerens, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Helmut Scholz и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0082/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори относно 

финансирането, управлението и мониторинга на ОСП и свързания с тях мандат 

(COM(2011)0628 окончателен/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 окончателен – C7-

0312/2012 – 2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 110 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 110б 

 Жалбите от страна на дребните 

селскостопански производители и на 

засегнатите групи в развиващите се 

страни със сериозни затруднения или 

заплашени от такива затруднения, 

които са пряко или косвено причинени 

от ОСП, следва да бъдат получавани 

от постоянния докладчик на ЕП 

относно последователността на 

политиките за развитие (ППР) и 

вписани в годишния доклад на 

Комисията. Вносителят на жалбата 

бива подпомаган от служител по 

изслушванията от Генерална 

дирекция „Земеделие и развитие на 

селските райони“ с цел гарантиране 

на справедливо изслушване по 

темата. Засегнатите групи или 

другите заинтересовани страни имат 

възможност да представят 

доказателства. 

Or. en 
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Обосновка 

Първоначални изменения AGRI 673, 677 HZR.  

Необходимо е да се гарантира по-широк процедурен принос от страна на 

селскостопанската промишленост и износителите от ЕС, за да се осигури спазване 

на правата на човека и на задълженията, свързани с последователността на 

политиките с цел развитие. В Генерална дирекция „Конкуренция“ и Генерална 

дирекция „Търговия“ вече има служители по изслушванията, които са служители на 

Комисията и получават информация за нарушения на правилата. Поради това се 

предлага в Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ да има 

служител по изслушванията. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0082/220 

Изменение  220 

Bas Eickhout 

от името на групата Verts/ALE 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Brian Simpson, Esther de Lange, Helmut 

Scholz и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0082/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори относно 

финансирането, управлението и мониторинга на ОСП и свързания с тях мандат 

(COM(2011)0628 окончателен/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 окончателен – C7-

0312/2012 – 2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 110 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 110 а 

 Оценка на въздействието върху 

развиващите се страни 

 1. Съгласно член 208 от ДФЕС 

въздействието на ОСП върху 

капацитета за производство на храна 

и дългосрочната продоволствена 

сигурност в развиващите се страни е 

предмет на редовни и независими 

оценки, като се отделя специално 

внимание на въздействието върху 

местните и дребните производители. 

Оценката се основава и на сведения, 

предоставени от правителства, 

организации на земеделски 

производители, организации на 

гражданското общество и други 

заинтересовани участници в 

развиващите се страни, които са 

търговски партньори на Съюза. 

 2. Комисията, посредством актове за 

изпълнение, определя обхвата и 

процедурата за оценка на 

въздействието, като взема предвид 

съответните международни 
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инициативи, по-специално тези на 

специалния докладчик на 

Организацията на обединените нации 

относно правото на храна, на ФАО и 

на комитета по продоволствена 

сигурност. Тези актове за изпълнение 

се приемат в съответствие с 

процедурата по разглеждане, 

посочена в член 112, параграф 3. 

 3. Комисията представя на 

Европейския парламент и на Съвета 

годишен доклад относно резултатите 

от оценката, получените сведения и 

политическия отговор на Съюза. 

Or. en 

Обосновка 

Това е изменение 4 от становището на комисията по развитие, а също и 

първоначалните изменения AGRI 674—5 HZR. 
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6.3.2013 B7-0082/221  

Изменение  221 

Bas Eickhout 

от името на групата Verts/ALE 

Brian Simpson, Ulrike Rodust, Helmut Scholz и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0082/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори относно 

финансирането, управлението и мониторинга на ОСП и свързания с тях мандат 

(COM(2011)0628 окончателен/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 окончателен – C7-

0312/2012 – 2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 110 – параграф 2 – алинея 1 – буква в a) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) капацитет за жизнеспособно 

производство на храни и дългосрочна 

продоволствена сигурност в 

развиващите се държави; по-

специално, последиците от 

търговията с оглед на 

предоставяната от ЕС подкрепа на 

цените при износ от ЕС и 

премахването на пречките, като 

тарифни и търговски бариери, пред 

износа от развиващите се държави в 

съответствие със 

последователността на политиките 

за развитие (ППР); 

Or. en 

Обосновка 

Първоначално изменение AGRI 661 HZR. Контекст:  част от списък на това, какво 

следва да се наблюдава.  
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6.3.2013 B7-0082/222 

Изменение  222 

Bas Eickhout 

от името на групата Verts/ALE 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Andrea Zanoni, Helmut Scholz и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0082/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори относно 

финансирането, управлението и мониторинга на ОСП и свързания с тях мандат 

(COM(2011)0628 окончателен/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 окончателен – C7-

0312/2012 – 2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Предложение за регламент 

Съображение 68 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (68a) Съгласно принципа на 

последователността на политиките 

за развитие, прилагането на ОСП 

следва да бъде предмет на редовен 

мониторинг и оценка по отношение 

отражението му върху способността 

за производство на храна и 

дългосрочната продоволствена 

сигурност на развиващите се страни, 

особено на по-слабо развитите 

страни. 

Or. en 

Обосновка 

Това е изменение 2 от становището на комисията по развитие. 

 

 


